
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

DESPACHO

Trata  este  processo  de  reembolso  ao  Tribunal  de  Justiça  da  Bahia  -TJBA,  referente  à
remuneração e demais encargos pagos à servidora requisitada NOREH GUIMARÃES PORTO CARVALHO ,
relativo ao exercício de 2017.

O  Nucre  informa  que  a  servidora  encontra-se  requisitada  para  esta  Seção  Judiciária  desde
28.11.2011, e sua cessão encontra-se prorrogada até 28/11/2017, conforme Termo Aditivo ao Convênio nº 13/13-C
(3620411).

O Nucre informa, ainda, que a previsão de gastos com o reembolso ao Tribunal de Justiça da
Bahia -TJBA para o exercício de 2017,  é de aproximadamente R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).

A Seplo consignou que há crédito orçamentário para a realização da referida despesa, 3650530.

Com base na Informação Nucre 3620614,   no art.  43,  III,  da Resolução nº  05/2008-CJF,  e
considerando a delegação de competência prevista no art.  3º,  VI,  da Portaria  DIREF n. 722,  de 11.09.2009,
AUTORIZO:

1) a emissão de empenho estimativo para cobrir as despesas do exercício de 2017, bem como
reforços e anulações, caso necessários;

2)  o  reembolso  do  valor  de  R$ 5.995,53  (cinco  mil  novecentos  e  noventa  e  cinco  reais  e
cinquenta e três centavos), referente ao mês de janeiro/2017, conforme informação do Nucre, 3620614;

3) os repasses à cedente, relativos ao exercício de 2017.

Publique-se.              

Ao Nucaf, para providências.

Após, ao Nucre, para conhecimento e demais providências cabíveis, aguardando a apresentação
das faturas.

ERICO DE SOUZA SANTOS
Diretor da Secretaria Administrativa

Documento assinado eletronicamente por Erico de Souza Santos, Diretor(a) de Secretaria Administrativa,
em 24/02/2017, às 17:38 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-
processo.htm informando o código verificador 3654793 e o código CRC 298E229A.
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